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A vilag figyelmenek
kozeppontjaban

Europaban a kisebbsegek helyzetiiknelfogva valtak a demokratikus elvek
hordozoiva- AVMDK-tfelvettek a FUJEV-ba- Beszelgetes dr. HodiSandorral, az

erdekvedelmi szervezetalelnokevel

1
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- A kozelmultban a FUjEV evi kongresszusan, amely-
re Nemetorszagban keriilt SoT, eleget tettek az egy evvel
ezelott bead ott kerelmiinknek, es a VMDK-t felvettek az
Eur6pai Nepcsoportok Foderalis Uni6jaba. Ez a legre-
gebbi, nemzeti kisebbsegeket vedelmez<J erdekvedelmi
szervezet nyugaton. Nagyon eras nemet es holland befa-
Iris alatt mukodo nemzetkozi szervezet - mondta beszel-
getesiink elejen dr. H6di Sandor, a VMDK alelnoke.

- A kelet-eur6pai nepcsoportok elott korabban szigo-
ruan el volt zarva, sot fObenjar6 bunnek szamitott volna
ilyen "imperialista" szervezetnek tagja lenni. A kelet-eu-
r6pai valtozasokat kuvetoen ezek' a kapuk megnyiltak,
nem volt tobbe politikai akadalya annak, bogy az itt meg-
szervezodott kisebbsegek ke~jek,. a falveteliiket. Azert egy
bizonyos 6vatossag megmutatkozott a FUjEV reszerol is,
ami azt jelenti, bogy a dolog korantsem olyan egyszeru,
bogy mar61 holnapra mindenki tagja lehet.

- A FUjEV alaposan leinformilja a felveteli kerelme-
kef, ennek megvan a maga form;ija, vegiil is 50 eves a
szervezet. El6szor is olyan szervezetet vesznek Eel, ame-
Iyik legitim, es elvezi az altala kepviselt valaszt6polgarok
bizalmat, tehat egy mondvacsinalt szervezet nyilvan nem
keriilhet be. A masik, ami szinten fontos, bogy vallalnia
kell az eur6pai normakat, tehat' a politikai pluralizmus
eszmeit es az emberi szabadsagjogokat. Politikai plat-
formjaban, programjaban nem alapozhat fasiszta, nacio-
nalista eszmekre, amelyek lehetetlenne teszik az egyiitt-
e1est, illetve konfrontaci6hoz vezetnek. IIyen jellegli szer-
vezetnek semmi eselye a FUjEV-ben.

- Ebben a pillanatban azonban elmondha1juk, ami na-
gran fontos az itt el6 magyarsag szamara, bogy a VMDK
lIlellett tagja left az RMDSZ (a Romaniai Magyarok De-
mokratikus Szervezete), az Egyiitteles (a felvideki magya-
rok erdekvedelmi szervezete) es a Karpataljai Magyarok
Kulturalis Szovetsege. Tehat a legtOmegesebb magyar ki-
sebbsegi szervezetek rendre ott vannak ebben a Tangos,
nagyon sok felel6sseget villal6 nemzetkozi erdekvedelmi
szervezetben.

- Mi ugy iteltiik meg mar tavaly, amikor a kerelmet
bejelentettiik, bogy mindenkeppen es mindenhol Eur6-
paban, ahol a kisebbsegek helyzetevel kapcsolatos elvi
vagy politikai kerdesek felmeriilnek, ott legyiink, bogy
egyreszt SOTkeriiljon egyezteto tirgyalasokra, a veleme-
nyek egyeztetesere, masreszt sajat problemainkat kivi-
gyiik a nagyvilagba, es azonnali segitseget kerjiink. Felve-
teliink azert is fantos, mert ebben a tortenelmi helyzet-
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ben, amikor v~gteleniil kiszolgaltatottan es vegteleniil
nagy veszelyben eliink, egyediili segitseget a nemzetkozi
kozvelemenyben remeliink. IIyen szituaci6ban nagyon
fontos, bogy mellettiink van egy nagy tapasztalattal es be-
folyassal rendelkezo nemzetkozi szervezet, amelynek be-
folyasa van az Eur6pa Tanacsban, az Eur6pa Parlament-
ben es az ENSZ-ben. Barmi tortenik is veliink, ezeknek a

kozremllk6desere szamithatunk. I'
- A FUjEV, tekintettel a mi tenyleg gyalazatos helyze-

tiinkre, fOlvallalta, fOlajanlotta, bogy vednokseget villalna
a VMDK, iIIetve a vajdasagi magyarok falott. IIyen jelle-
gu targyalasok folynak a meghatalmazas megadasa tar-
gyaban, ami semmire sem kotelez benniinket, viszont
minden olyan esetben, amikor mi bizonyos kerdesekben
ugy dontiink, bogy sziiksegiink lenne a FUjEV tamoga-
t{lsara, ok kepviselik iigyiinket.

- Mi korvonalaztuk az onkormanyzati koncepci6t, az
auton6mia tervezetet. 1gen fontos szamunkra, bogy en-
nek a koncepci6nak az ismerteteseben es elfogadtatasa-
ban a FUjEV segitsegiinkre legyen. Azt varjuk, bogy a
FUjEV -en beliil is vitassak meg ezzel kapcsolatos tervein-
kef, es tegyek meg eszreveteleiket. Tekintette! arra, bogy
mi a koncepci6t a helsinki dokumentumok szellemeben
dolgoztuk ki, komolyabb kifogasra nem szamitunk, ami
azt jelenti, bogy varhat6 a nemzetkozi szervezet tamoga-
tasa ebben a letfontossagU iigyben.

- Tortenelmi kenyszerhelyzetiink hozta magaval,
bogy ebben a tersegben a kisebbsegek voltak a szenvedo
alanyai a korabbi rendszereknek. Az ido er/cIte meg a
valtozas sziiksegesseget. A kisebbsegek helyzetiiknel fog-
va valtak a demokratikus elvek hordoz6iva. Kovetkezes-
keppen a kisebbsegi erdekvedelmi szervezetek jelentik az
igazi kapcsot Eur6paval, ok azok, akik az eur6pai integ-
raci6ban es rendszervaltasban erdekeltek. Ennek a nem-
zetkozi politikai f6rumok is tudataban vannak, es ennek
tulajdonithat6, bogy egy nagy csoport letrehozasa is fo-
lyamatban van a FUjEV-on beliil: formalisan nevezem
csoportnak a magyarsag erdekvedelmi szervezeteit,
amely ranyomja a belyeget a FUjEV egeszere es a FU-
JEV politikai arculatara is.Tehat egy olyan kolcsonosseg-
ro1 van sz6, bogy nemcsak a FUJEV nyitott a kisebbsegek
helyzete irant, hanem a kozep-kelet-europai kisebbsegek,
bogy ugy lllondjam, bet6dulasa a FUjEV-ba egy uj politi-
kai rahitast igenyeL S velemenyiink szerint ez igy is van
rendjen - hallottuk dr. H6di Sandort6L
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